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  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 اللسانيات احلاسوبية 
 اويد .حفيظة حيي

 18ق 

 قضايا النحو العريب 
 د.مقداد حواالم

 07ق 

  09 :30/08 :00 

 لسانيةالمدارس ال
 يمينة مصطفايد.

 01األنترنيت 

 لسانيةالدارس امل 
 د.ميينة مصطفاي

 13ق 

 فلسفة اللغة 
 موساويد.فريدة 

 المدرج "ه"

 تعليمية اللغة
 بومتر فتيحةد.

 09ق 

11 :00/09 :30 

 اللسانيات اجلغرافية 
 ميدون سعيدأ.

 08ق 

 صنللسانيات ا 
 كاهنة دحموند.

 02األنترنيت 

 تعليمية اللغة 
 بوتمر فتيحةد.

 المدرج "ه"

12 :30/11 :00 

 المهنة اتأخالقي
 د.بوعبد اهلل السعيد

 المدرج "ه"

 قضايا النحو العربي
 د.مقداد حواالم

 01األنترنيت 

 بيليوغرافيا
 سعيدي منريأ.

 02األنرتنيت 

 صنللسانيات ا
 د.كاهنة دمحون

 09ق 

 تحقيق النصوص
 رابحيد. عمرو 

 02األنترنيت 

 حتقيق النصوص
 راحبيد. عمرو 

 08ق 

14 :00/12 :30 

 فلسفة اللغة   
 رافع مصطفىأ.

 07ق 

  14:00/ 15:30 
 

      17 :00/15 :30 
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  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 اللسانيات اجلغرافية
 أ.حكيم فالك

 09ق 

 فلسفة اللغة    
 أكساس شريفةأ.

 07ق 

09 :30/08 :00 

 لسانيةالمدارس ال
 مينة مصطفاييد.

 01األنترنيت 

 اللسانيات احلاسوبية
 د .حفيظة حيياوي

 19ق 

 قضايا النحو العريب 
 د.مقداد حواالم

 02األنرتنيت 

 فلسفة اللغة
 موساويد.فريدة 

 المدرج "ه"

 11 :00/09 :30 

 لسانيةالدارس امل  
 د.ميينة مصطفاي

 12ق 

 صنلسانيات ات
 كاهنة دحموند.

 02األنترنيت 

 اللغةتعليمية  
 بوتمر فتيحةد.

 المدرج "ه"

12 :30/11 :00 

 المهنة اتأخالقي
 د.بوعبد اهلل السعيد

 المدرج "ه"

 قضايا النحو العربي
 د.مقداد حواالم

 01األنترنيت 

 تحقيق النصوص  
 رابحيد. عمرو 

 02األنترنيت 

 تعليمية اللغة
 بومتر فتيحةد.

 09ق 

14 :00/12 :30 

 بيليوغرافيا  
 سعيدي منريأ.

 02األنرتنيت 

 صنلسانيات ات 
 نوال زاليلد.

 07ق 

 حتقيق النصوص
 راحبيد. عمرو 

 09ق 

14:00/ 15:30 
 

      17 :00/15 :30 
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  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 صنلسانيات ات   
 نوال زاليلد.

 18ق 

  09 :30/08 :00 

 لسانيةالمدارس ال
 يمينة مصطفايد.

 01األنترنيت 

 اللسانيات احلاسوبية 
 مسعد محزةأ.

 املدرج"ه"

 فلسفة اللغة 
 ساويمو د.فريدة 

 المدرج "ه"

 حتقيق النصوص
 راحبيد. عمرو 

 08ق 

11 :00/09 :30 

 اللسانيات اجلغرافية
 أ.حكيم فالك

 09ق 

 بيليوغرافيا 
 سعيدي منربأ.

 08ق 

 صنلسانيات ات
 كاهنة دحموند.

 02األنترنيت 

 تعليمية اللغة
 بومتر فتيحةد.

 03ق 

 تعليمية اللغة
 بوتمر فتيحةد.

 المدرج "ه"

12 :30/11 :00 

 المهنة اتأخالقي
 د.بوعبد اهلل السعيد

 المدرج "ه"

 قضايا النحو العربي
 د.مقداد حواالم

 01األنترنيت 

 قضايا النحو العريب 
 د.مقداد حواالم

 02األنرتنيت 

 تحقيق النصوص
 رابحيد. عمرو 

 02األنترنيت 

 14 :00/12 :30 

 لسانيةالدارس امل 
 حيياوي حفيظةد.

 11ق 

    14:00/ 15:30 
 

 فلسفة اللغة   
 رافع مصطفىأ.

 08ق 

  17 :00/15 :30 
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  السبت األحد ثنيناال الثالثاء األربعاء الخميس

 بيليوغرافيا
 طهراوي بوعالمأ.

 19ق 

 لسانيةالدارس امل 
 حفيظة حيياويد.

 10ق 

 حتقيق النصوص  
 راحبيد. عمرو 

 08ق 

09 :30/08 :00 

 لسانيةالمدارس ال
 يمينة مصطفايد.

 01األنترنيت 

 اللسانيات اجلغرافية
 ميدون سعيدأ.

 09ق 

 قضايا النحو العريب
 د.مقداد حواالم

 07ق 

 فلسفة اللغة 
 موساويد.فريدة 

 المدرج "ه"

 فلسفة اللغة
 أكساس شريفةأ.

 03ق 

11 :00/09 :30 

 صنلسانيات ات   
 كاهنة دحموند.

 02األنترنيت 

 تعليمية اللغة 
 بوتمر فتيحةد.

 المدرج "ه"

12 :30/11 :00 

 المهنة اتأخالقي
 د.بوعبد اهلل السعيد

 المدرج "ه"

 قضايا النحو العربي
 مقداد حواالمد.

 01األنترنيت 

 اللسانيات احلاسوبية
 مسعد محزةأ .

 03ق 

 صنلسانيات ات
 نوال زاليلد.

 08ق 

 تحقيق النصوص
 رابحيد. عمرو 

 02األنترنيت 

 14 :00/12 :30 

 تعليمية اللغة    
 بومتر فتيحةد.

 08ق 

 14:00/ 15:30 
 

      17 :00/15 :30 


